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Tisztelt Képviselő-testület!
A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia
megalkotása során az első munkafázis a város jelenlegi társadalmi, gazdasági, szociális
és természetvédelmi helyzetének feltárásával foglalkozik, hiszen a jelenlegi állapot
megismerése nyújtja a kiindulási alapot egy olyan dokumentum elkészítéséhez, mely a
valós, fennálló problémákra keresi a megoldást. A megalapozó vizsgálat elkészítése
folyamán 5 szakmai fórumot tartottunk, mely során a humán és műszaki
közszolgáltatók, a város gazdasági szereplői, a civil szervezetek és Dombóvár járáshoz
tartozó települések polgármesterei mondták el véleményüket, meglátásaikat,
tapasztalataikat és javaslataikat. Bár az Integrált Településfejlesztési Stratégia
Dombóvár városra koncentrál, mégis figyelembe veszi a környékbeli települések
adottságait, a gazdasági kapcsolatteremtés lehetőségeit. A kistérségi települések
helyzetének és jövőképének megismerése okán szinte valamennyi környékbeli
településre ellátogattunk. A szakmai fórumok tapasztalatait és a swot-analízis
eredményeit végül az önkormányzati munkacsoport tagjaival összegeztük. A
megalapozó vizsgálat főbb tartalmi elemei a következők:
-

helyzetfeltáró munkarész:
• településhálózati összefüggések
• hatályos településfejlesztési döntések
• település társadalma, humán infrastruktúrája, gazdasága, eszköz- és
intézményrendszere, épített környezet, természetvédelem, közművesítés

-

helyzetelemző munkarész – vizsgált tényezők elemzése

-

helyzetértékelő munkarész
• helyzetelemzés eredményeinek értékelése
• település fejlesztését befolyásoló tényezők
• problématérkép-értéktérkép
• szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása
• beavatkozást igénylő területek lehatárolása

A megalapozó vizsgálat részét képezi a swot-analízis, mely Dombóvár erősségeit,
lehetőségeit, gyengeségeit és veszélyeit tartalmazza, valamint kijelölésre kerültek a
fejlesztés irányai is, melyek a következők:
-

A város gazdasági versenyképességének erősítése az egészségiparra, a
fémiparra és a megújuló energiagazdaságra építve

-

Szakképzés reformprogramja

-

Élhető, egészséges környezet megvalósítása és a társadalmi kohézió fejlesztése,
ennek keretében a városi szegregátumok javítása és a történeti
városrészfejlesztések előmozdítása

-

Térségi kapcsolatok, együttműködés erősítése, különösen a gazdaság és
turisztika területén

-

A helyi sport infrastruktúrájának és működésének fejlesztése

A dokumentációt az Integrált Településfejlesztési Stratégia projekt beindulásakor
létrehozott Irányító Csoport 2015. március 11-i ülésén megismerte és tartalmának
Képviselő-testület általi elfogadását javasolja.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Dunántúli Operatív
Program – Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált
Településfejlesztési Stratégia kidolgozása című projekt keretében elkészült
megalapozó vizsgálat dokumentumát és a fejlesztési irányelveket a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
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